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Med över 20 års erfarenhet av
att projektera, anlägga och sköta
anläggningar så har insikten
vuxit fram hur det ska gå till.
PARK är därför ett företag
som gör som andra men på ett
litet annat sätt när det gäller
att förnya, vårda och utveckla
gröna ytor. Att vi gör det på

ett lite annat sätt gör allt lite
extra intressant. P står för
projektering, A för anläggning,
R för resurs och K för konsult.
Det är om dessa bokstäver och
deras innebörd, som vi ska
berätta på de följande sidorna,
PARK, ett företag, som vill vara
nära sina samarbetspartners.
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Belysning och träd är placerade i
planteringsytor för att underlätta
skötsel och gräsklippning. Spaljén
är ett bra sätt att skydda mot vind
och rama in uteplatsen.

Vi satsar på växter som
inte växer och former som
gör det lättare.

Redan på projekteringsstadiet
måste man fundera över vilka
växter, buskar och träd som är
bäst anpassade för den miljö de
ska växa i. Man måste också i
detta tidiga skede, fundera över
hur utformningen kan göra det
lättare att sköta miljön.
Självfallet börjar allt med en
analys, men redan nu måste
idéer om utseende och material,
i samklang med ekonomi, framtida skötsel och underhåll finnas
som en levande del i arbetet.

Därefter tar vi fram skisser och
ritningar som vi tillsammans med
er diskuterar utifrån frågeställningar som tillgänglighet, trygghet, snöröjning, belysning mm.
Detta leder fram till återkoppling
med beaktande av behov och
ekonomiska ramar. Det är det vi
kallar projektering.
I projekteringsgruppen ingår
bl a vår landskapsarkitekt som i
samspel med våra landskapsingenjörer balanserar funktion och
ekonomi med smakfull design.

Låga marktäckande buskar
planterade i runda former, som
effektivt håller ogräset borta
och underlättar gräsklippningen.

Former som gör att leriga genvägar inte
uppstår. Plattor ersätter kantsten för att
underlätta gräsklippning och snöröjning.

A
ANLÄGGNING

Det är bäst att ha alla bollar i luften.
Anläggningsarbetet är inte i första
hand att plantera vackra växter och
bygga de öppna ytorna. Utgångspunkten är den dagliga och långsiktiga skötseln av utemiljön.
Det är nu allting händer på en
gång och det är nu man måste ha
många bollar i luften samtidigt.
Vi planerar arbetet. Material och
maskiner kommer på plats, samtidigt som vår personal bygger
anläggningen med stort engagemang och hög kvalitet. Det är
också viktigt med ett stort mått av
flexibilitet och positiv dynamik

Stenens naturliga former ger en levande miljö genom
att olika stenar och färger kombineras rätt. Samtidigt
som läggningsarbetet blir miljövänligt.

Ett högre och stabilare
parkeringsräcke medför
att räcket syns bättre från
bilen. Säkerheten ökar
och parkeringsplatsen får
ett mer gediget utseende.

i samspel med beställaren, ett sätt
att skapa delaktighet och kvalitet.
När vi bygger en anläggning
innebär det att anläggningen är
städad och ser bra ut under byggtiden, finishen på detaljer är hög
och utförandet håller för framtiden.
I detta arbete är självklart vår
personal viktig, men också vårt nät
av leverantörer, som ger de logistiska möjligheterna. Är anläggningen rätt byggd enligt konstens
alla regler så kommer den att
hålla under lång tid framöver. Det
är detta vi kallar anläggning.

R

RESURS

Vi gör gärna det svåra eller
det som ni inte vill.

Det är inte ovanligt att man prioriterar och satsar på sin egen
kärnverksamhet och då kanske
inte skötseln av utemiljön blir en
prioriterad fråga inom företaget
eller föreningen. I det sammanhanget kan PARK utgöra en bra
resurs. Utemiljön behöver ju
vårdas året runt.
Vi tar helt enkelt hand om hela
miljön och blir på det sättet ett

bra komplement till den stora,
som den lilla fastighetsägaren
eller bostadsrättsföreningen.
Olika växter kräver olika typ
av hantering för att det ska bli
riktigt bra. Den kunskapen finns
hos oss. För skötsel är förstås
inte enbart att rensa ogräs. Varje
träd och buske ska klippas eller
inte klippas. Vi rensar, klipper,
beskär, halkbekämpar och en hel

del annat så att utemiljön är i fint
skick under alla tider på året.
Vi åtar oss också mer allmänna
fastighetsskötarsysslor, som en
del i ett totalengagemang. Oavsett om vi varit med från början
eller ej, så är våra ambitioner att
utveckla och förfina utemiljön
på ett sätt som gör att de gröna
ytorna med tiden blir vackrare
och mer ändamålsenliga.

Det ska kännas tryggt att vistas på
gården. En fin belysning och låga
marktäckande växter löser det.

K O N S U LT
En lekplats måste ha ytor för picknick,
lek och spring men också vara säker
och tillgänglig för barn och barnbarn.

Rätt planerat kan lekplatser
skapas, som är till glädje för
både barn och vuxna, ett bra
sätt att skapa gemenskap

Det finns mycket som
man inte kan, men som man
måste kunna.
Det är klart att de flesta fastighetsägare kan eller vet vad man
måste kunna för att allt ska
fungera. Vi vet ändå att vi kan
vara ett komplement eller varför inte konsulten, som tar
ansvaret för att allt följer regler
och bestämmelser. Vi kan också
ta fram planer som stöd för en

hållbar utveckling av utemiljön.
Det kan handla om allt från
besiktning av lekplatser till
skötselplaner, åtgärdsplaner,
utbildningar, utvecklingsplaner
och budgetplaner. Ja allt som
hör utemiljön till. Dessa planer
är viktiga redskap för att redan
från början skapa ramarna för

långsiktigt hållbara, ekonomiska
utemiljöer.
Denna del i vår affärsidé kan
utgöra en del i ett större projekt,
men kan också utgöra ett separat
åtagande i form av ett komplement till det arbete fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen själva gör.

Endast verkligheten är värd
någonting.
På de tidigare sidorna har vi
berättat om vad Parks affärsidé
innehåller uttryckt i de bokstäver
som formar företagets namn.
Sammantaget gör detta oss till
ett företag som gör som andra,
men ändå på ett annat sätt.
Nu vet vi också att ord enbart
är ord och därför är verkligheten

det som gäller. Här ett referensprojekt från Ängelholm. Besök
vår hemsida för att se fler trädgårdsanläggningar vi byggt och
få lite mer fakta om oss.
Kontakta oss gärna för utförligare presentationer. Ni når
oss på tel. 042-400 80 90 eller
info@parksyd.se
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